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Gegevens onderneming
Gevestigd te (1601 MA) Enkhuizen aan de Flevolaan 9, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 37126602.

12-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Productie PVC films, coatings en tapes.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie bijgevoegd overzicht w inst en verlies.

12-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
150

12-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.277.192,80

12-11-2019
1

€ 3.469.369,80

06-02-2020
2

€ 3.191.469,40

11-05-2020
3

€ 3.191.469,40

27-08-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 3.234.672,31

03-12-2020
5

€ 3.234.672,31

08-03-2021
6

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 3.208.896,47

Verslagperiode

10-09-2021
7

Verslagperiode
van
11-7-2019

12-11-2019
1

t/m
1-11-2019
van
2-11-2019

06-02-2020
2

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

11-05-2020
3

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

27-08-2020
4

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

03-12-2020
5

t/m
29-11-2020
van
29-11-2020

08-03-2021
6

t/m
4-3-2021
van
5-3-2021
t/m
22-8-2021

Bestede uren

10-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1.025 uur 16 min

2

127 uur 18 min

3

38 uur 0 min

4

29 uur 4 min

5

42 uur 36 min

6

18 uur 28 min

7

24 uur 12 min

totaal

1.304 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Mr. A. de Groot (Boddaert Advocaten): 19 uur en 36 minuten
Mr. A.G. Moeijes (Tanger Advocaten): 107 uur en 42 minuten

06-02-2020
2

Mr. A. de Groot (Boddaert Advocaten): 14 uur
Mr. A.G. Moeijes (Tanger Advocaten): 24 uur

11-05-2020
3

Mr. A. de Groot (Boddaert Advocaten): 5,2 uur
Mr. A.G. Moeijes (Tanger Advocaten): 23,87 uur

27-08-2020
4

Mr. A. de Groot (Boddaert Advocaten): 9,7 uur
Mr. A.G. Moeijes (Tanger Advocaten): 32,9 uur

03-12-2020
5

Verslagperiode 6 moet zijn: 30 november 2020 t/m 5 maart 2021.
Mr. A. de Groot (Boddaert Advocaten): 7 uur
Mr. A.G. Moeijes (Tanger Advocaten): 11 uur en 28 minuten

08-03-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1) De besloten vennootschap Draka Polymer Films B.V. is opgericht bij akte d.d.
18 juni 2006 onder de naam Alkor Draka B.V., w elke naam bij akte van
statutenw ijziging d.d. 26 januari 2017 gew ijzigd is in Draka Polymer Films B.V.,
en heeft als statutaire doelomschrijving ondermeer “het vervaardigen,
verw erken en bew erken van, en de handel in kunststoffen en andere
chemische producten”.
2) Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder sedert 20 juni 2017 is Rubens
Homen de Correa Leite, geboren op 24 maart 1974 te Brazilië en w oonachtig
4, La Boecle d’En Haut, 60270 Gouvieux, Frankrijk.
Gevolmachtigden zijn de heer M.C. Ruiter Bruin (purchasing manager met
beperkte volmacht tot € 5.000,00 sedert 21 juni 2016) en de heer A.S.P.
Bleeker (chief financial officer, gezamenlijk bevoegd tot vertegenw oordiging
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met de heer Leite voornoemd, ingaande 31 december 2018).
3) Enig aandeelhouder van Draka Polymer Films B.V. is Vulcalux Nederland B.V.
(KvK nummer 24349061), eveneens gevestigd aan het adres Flevolaan 9 te
1601 MA Enkhuizen, van w elke vennootschap alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder is de heer Leite voornoemd.
4) Daarnaast is sprake van gelieerde vennootschappen, te w eten:
1. Draka Polymer Films SRL, zijnde een Italiaanse vennootschap gevestigd in
Milaan, die fungeert als verkoopagent van gefailleerde op de Italiaanse markt
(deze vennootschap koopt in op eigen naam en verkoopt vervolgens door aan
de Italiaanse afnemers, en is uit dien hoofde één van de grotere debiteuren
van Draka). Bestuurder van Draka Italië is de heer Gianfranco Zannalati;
aandeelhouder is Vulcalux Nederland. In verband met het vertrek van de
vorige verkoopleider van Draka vervult de heer Zannalati momenteel tijdelijk
ook die functie.
2. Alkor Draka S.A.S. gevestigd te Liancourt, Frankrijk (deze vennootschap is
zow el leverancier van grondstoffen, derhalve crediteuren, als afnemer van
gereed product, derhalve debiteur, hetgeen voortdurend verrekend w ordt,
doch is in ieder geval vanaf datum surseance structureel debiteur). Bestuurder
van deze vennootschap is eveneens de heer R. Leite voornoemd;
aandeelhouder is Vulcalux France B.V., gevestigd te Amsterdam (KvK nummer
67711154), van w elke vennootschap w ederom bestuurder is de heer R. Leite
voornoemd, alsmede LFS Management Services B.V. (KvK nummer 34179971).
Alkor Draka verkeert in surseance van betaling (naar Frans recht).
Opgemerkt w ordt dat per 31 december 2016 Vulcalux Nederland B.V. is
gesplitst in Vulcalux Nederland B.V. en de nieuw opgerichte vennootschap
Vulcalux France B.V., en daarbij Alkor Draka S.A.S. is “verhangen” van Vulcalux
Nederland B.V. naar Vulcalux France B.V.
5) Aandeelhouders van zow el Vulcalux Nederland BV als Vulcalux France BV zijn
de heer L.L.P Lima (75%) en de heer A.C. Haddad (25%). Communicatie met
deze Braziliaanse aandeelhouders geschiedt tot nu toe niet rechtstreeks, maar
via de door haar aangestelde bestuurder R. Leite voornoemd, alsmede
gedurende de surseance via de door Draka ingehuurde
herstructureringsadviseur, het eveneens Braziliaanse Starboard, in het
bijzonder de heer Renato Carvalho die nagenoeg fulltime bij Draka w as
gedetacheerd.
Verw ezen w ordt naar aangehecht organigram (bijlage 1).
6) Feitelijk hield de onderneming zich met een 150 tal personeelsleden onder
leiding van R. Leite bezig met inkoop van ruw e materialen (PVC en
toebehoren), en de verw erking daarvan op een viertal productielijnen
(calanders), tot PVC folies, coatings en tape, en verkoop daarvan aan
afnemers w ereldw ijd, vanuit een gehuurd fabrieks- en kantoorpand te
Enkhuizen.

1.2 Lopende procedures
Geen lopende procedures

1.3 Verzekeringen

12-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
De onderneming beschikte over de gebruikelijke en vereiste verzekeringen
(brand/opstal, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid) en de premiebetaling
daarvan (per kw artaal) is bij.
De verzekeringen w orden w aar mogelijk beëindigd.
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1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Flevolaan 6 te Enkhuizen (omvattend fabriekshal,
opslag, kantoor, parkeerruimte) w ordt gehuurd van Renolit Nederland B.V., dat
aangrenzend op hetzelfde adres gevestigd is. De huurovereenkomst is
aangegaan per 1/1/2007 voor een periode van 10 jaar, te verlengen met een
periode van 10 jaar, derhalve thans tot 1/1/2027 en aansluitend met een
periode van vijf jaar derhalve tot 1/1/2032. Er is geen vaste huurprijs maar
Renolit belast op voorschotbasis en tegen naverrekening de voor haar
rekening komende jaarlijkse instandhoudingskosten als huur door aan Draka.
Met Renolit, en het eveneens op het terrein gevestigde PipeLife, w ordt een
aantal voor de bedrijfsvoering w ezenlijke voorzieningen gedeeld (ICT,
telefoon, beveiliging, onderhoud). Dit is gedurende de surseance en na
faillissement ten behoeve van het voorzetten van de onderneming
gecontinueerd, doch thans afgebouw d.
Met Renolit enerzijds en Hilco (zie onder 3) anderzijds is inmiddels
overeenstemming bereikt over beeindiging van de huur w at de boedel betreft,
voortgezet gebruik door Hilco ten behoeve van ontruiming tot maart 2020,
afrekening huur/gebruiksvergoeding/servicekosten en oplevering van het
gehuurde (door Hilco aan Renolit) w aaronder afvoer van asbest en chemisch
afval; Renolit zal geen boedel vordering indienen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Directe aanleiding voor het faillissement is dat op de crediteurenvergadering
d.d. 4 juli 2019 het door Draka in de surseance aangeboden akkoord niet is
aanvaard en het verzoek om toepassing van art 268aFw (dw angakkoord) is
afgew ezen, w aarna de rechtbank terstond ambtshalve het faillissement heeft
uitgesproken.
Directe aanleiding voor het aanvragen van voorlopige surseance is gew eest
enerzijds dat de bij Letter of Intent d.d. februari 2018 overeengekomen
overname van Draka door Renolit SE (de Duitse moeder van Renolit Nederland
BV) forse vertraging opliep door Europees-mededingingsrechtelijke bezw aren
hetgeen in januari 2019 voor Renolit SE aanleiding w as de LoI niet te
verlengen en zich volledig terug te trekken en anderzijds Renolit Nederland BV
daarin aanleiding heeft gezien om de (hangende het overnametraject
behoorlijk opgelopen) onbetaalde vorderingen van Renolit op Draka terstond
op te eisen, onder aanzegging van faillissementsaanvraag.
Draka heeft daarop direct surseance van betaling aangevraagd met als doel
(behoudens het pareren van de aangekondigde faillissementsaanvraag) het
aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers (te financieren uit de eigen
cashflow , al dan niet aangevuld met een externe financiering) dan w el
overname door een derde.
Draka heeft overigens daarnaast de afgelopen jaren behalve
managementproblemen een fors verlieslatende exploitatie gekend resulterend
in een forse schuldenlast (zie bijlage 2 en hierna onder 8) en achterstand op
het gebied van investeringen; de ingezette ombuigingen hebben geresulteerd
in een lager verlies in 2018 en een positieve(re) prognose voor 2019.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
150
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Toelichting
Bij Draka w aren op datum faillissement ca. 150 personeelsleden w erkzaam,
w aarvan circa 2/3 productie en 1/3 verkoop, administratie en management.
De netto loonsom bedraagt per maand ca € 314.000,00; de daarmee
corresponderende loonheffing € 161.000,00 per maand en de pensioenpremie
€ 90.000.00 per maand.
Op faillissementsdatum w as geen sprake van loonbetalings-achterstand (w el
w at betreft loonheffing en pensioenpremies).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
p.m.
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aan het personeel is met generieke toestemming van de rechter-commissaris
ontslag aangezegd. De bonden, Ondernemingsraad en het UW V zijn
geïnformeerd. De centrale intake bijeenkomsten hebben op 22 en 23 juli 2019
bij Draka plaatsgevonden, nadien nog gevolgd door een banenmarkt om
herplaatsing te bevorderen. Gedurende de opzegtermijn, eindigend uiterlijk 23
augustus 2019 heeft het personeel nog geheel of gedeeltelijk doorgew erkt ten
behoeve van afronding en stillegging produktie, verkoop voorraad en
administratie; met een tw eetal personeelsleden is in overleg met het UW V
verlenging van de opzegtermijn tot uiterlijk 31 oktober 2019 overeengekomen.
Zij zijn tot die datum w erkzaam gew eest op de administratie en w aren
noodzakelijk voor facturatie van verkochte voorraad gereed product,
betalingsverkeer en debiteuren bew aking/incasso ter zake, alsmede de
administratieve verw erking van een en ander.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken (de bedrijfsruimte w ordt gehuurd).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
(kantoor- en fabrieks)inventaris, alsmede daartoe behorende technische
voorraad (reserveonderdelen e.d.):
dit is in opdracht van indertijd de bew indvoerders (en de bank) op 27 februari
2019 door NTAB geïnventariseerd en getaxeerd op liquidatiew aarde €
724.500,00 excl btw en ontruimingskosten, en is conform die inventarisatie
verkocht aan Hilco.
Enkele niet in de inventarisatie opgenomen en derhalve niet aan Hilco
verkochte objecten (silo’s, tanks, noodstroomaggregaat) zijn door curatoren
overgedragen aan verhuurder Renolit als onderdeel van de onder 1.6 vermelde
regeling betreffende de oplevering van het gehuurde, onder verplichting op
Renolit om het zich daarin bevindend chemisch afval voor haar rekening en
risico af te voeren.
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Verkoopopbrengst: zie hieronder onder toelichting activa.
Abusievelijk is in de toelichting bij verslag 1 een foutieve verw ijzing gebruikt.
Dit moet zijn:

06-02-2020
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(...) zijn door curatoren overgedragen aan verhuurder Renolit als onderdeel
van de onder 1.4 vermelde regeling (...)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit doet zich voor; zie tevens hierna onder beschrijving zekerheden.

12-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Voorraad bevond zich deels bij Draka, deels bij Dachser (zie 5.7) en is te
onderscheiden in:
a. voorraad gereed produkt: (films, coatings, tapes):
Deze is na faillissement via de normale afzetkanalen verkocht in eerste
instantie tegen normale markt prijzen en daarna met kortingen tot 30% tot
medio augustus verkoop nagenoeg stilviel en per 23 augustus 2019 is
gestaakt. De opbrengst (factuurw aarde) heeft € 3.327.908 inclusief btw
belopen (zie tevens 5.1).
De na afronding van de verkoop tot en met 23 augustus 2019 resterende
(incourante) voorraad ( ca 90-105 ton) is ineens tegen gereduceerde prijs
aan diverse marktpartijen aangeboden en inmiddels verkocht aan de hoogst
biedende Venilia Decor voor een koopsom van € 48.400,00 incl btw , voorzover
aanw ezig bij Draka af te nemen direct en voorzover aanw ezig bij Dachser ( zie
5.8) uiterlijk 15 september 2019. De koopsom is op de faillissementsrekening
ontvangen.
b. voorraad grondstoffen: dit betreft PVC, w eekmakers , kleurstoffen ca.
c. voorraad verpakkingsmaterialen: dit betreft dozen, rollen, rekken ca..
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d. voorraad PVC restmateriaal/scrap: dit betreft her te gebruiken restmateriaal,
afgekeurde partijen en produktieuitval.
Voor de onder 3.9 b, c, d genoemde voorraad is door NTAB aan curatoren een
liquidatiew aarde afgegeven van € 145.936,28.
2. Onderhanden w erk: orderportefeuille: w aarde p.m.
Na faillissement is bij gebreke van productiemogelijkheden op langere termijn
c.q. van doorstartmogelijkheden de orderintake gestaakt. Op dat moment nog
onderhanden w erk (produktie ten behoeve van concrete orders) is nog
uitgevoerd; dit is begrepen in de voorraad vermeld onder 3.9 onder 1a. De
orderportefeuille betrof verder ingeplande verw achte orders van veelal vaste
klanten maar geen concrete voor overdracht vatbare overeenkomsten. Klanten
w aren al langer bezorgd over discontinuïteit van Draka en hebben alternatieve
leveranciers gezocht.
Verkoopopbrengst:
Voorraad 3.9 onder 1 a € 3.349.899,24 + € 48.500,00; overig zie hieronder
toelichting activa.
Boedelbijdrage:
n.v.t. zie hierna onder Vordering banken.
Abusievelijk zijn bij de toelichting in verslag 1 foutieve verw ijzingen gebruikt.
Dit moet zijn:
1. Voorraad bevond zich deels bij Draka, deels bij Dachser (zie 5.6) en is te
onderscheiden in:
a. voorraad gereed produkt: (films, coatings, tapes):
Deze is na faillissement via de normale afzetkanalen verkocht in eerste
instantie tegen normale markt prijzen en daarna met kortingen tot 30% tot
medio augustus verkoop nagenoeg stilviel en per 23 augustus 2019 is
gestaakt. De opbrengst (factuurw aarde) heeft € 3.327.908 inclusief btw
belopen (zie tevens 5.1).
De na afronding van de verkoop tot en met 23 augustus 2019 resterende
(incourante) voorraad ( ca 90-105 ton) is ineens tegen gereduceerde prijs
aan diverse marktpartijen aangeboden en inmiddels verkocht aan de hoogst
biedende Venilia Decor voor een koopsom van € 48.400,00 incl btw , voorzover
aanw ezig bij Draka af te nemen direct en voorzover aanw ezig bij Dachser ( zie
5.6) uiterlijk 15 september 2019. De koopsom is op de faillissementsrekening
ontvangen.
b. voorraad grondstoffen: dit betreft PVC, w eekmakers , kleurstoffen ca.
c. voorraad verpakkingsmaterialen: dit betreft dozen, rollen, rekken ca..
d. voorraad PVC restmateriaal/scrap: dit betreft her te gebruiken restmateriaal,
afgekeurde partijen en produktieuitval.
Voor de onder 3.6 b, c, d genoemde voorraad is door NTAB aan curatoren een
liquidatiew aarde afgegeven van € 145.936,28.
2. Onderhanden w erk: orderportefeuille: w aarde p.m.
Na faillissement is bij gebreke van productiemogelijkheden op langere termijn
c.q. van doorstartmogelijkheden de orderintake gestaakt. Op dat moment nog
onderhanden w erk (produktie ten behoeve van concrete orders) is nog
uitgevoerd; dit is begrepen in de voorraad vermeld onder 3.6 onder 1a. De
orderportefeuille betrof verder ingeplande verw achte orders van veelal vaste
klanten maar geen concrete voor overdracht vatbare overeenkomsten. Klanten
w aren al langer bezorgd over discontinuïteit van Draka en hebben alternatieve
leveranciers gezocht.
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Verkoopopbrengst:
Voorraad 3.6 onder 1 a € 3.349.899,24 + € 48.500,00; overig zie inleiding.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Diverse immateriële activa: w aarde p.m.
a. merk en logo: the peacock collection (zie tevens hierna onder 5.3).
b. domeinnaam Draka polymerfilms.com
c. formulaties: dit betreft enkele duizenden chemische produktsamenstellingen
(algemeen en klantgebonden) betreffende n het verleden vervaardigde
produkten.
d. Klantenbestand/telefoon/faxnummer
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Verkoopopbrengst: zie hierna onder toelichting activa.

TOELICHTING ACTIVA:
---------------------Op 25 juli 2019 is na een biedingsprocedure resulterend in een zestal (deel)
biedingen een koopovereenkomst tot stand gekomen met Hilco BV, een
Amerikaanse internationaal opererende industrieopkoper, betreffende de
machines, kantoor en fabrieksinventaris (zie 3.5) voorraad grondstoffen (zie
3.9 onder 1b), voorraad verpakkingsmateriaal (zie 3.9 onder 1c) voorraad
restant PVC materiaal/scrap ( zie 3.9 onder 1e) de collectie produkt formulaties
(zie 3.12), onderhandenw erk/orderportefeuille klantenbestand (3.9 onder 2 en
3.12), merknaam/logo/domeinnamen (zie 3.12) voor een all in koopsom van €
1.050.000,00 excl btw /1.270.500,00 incl btw . Dit bedrag is inmiddels op de
faillissementsrekening ontvangen. Voorshands w ordt er van uitgegaan dat dit
bedrag geheel de boedel, dan w el w aar het bodemzaken betreft via de boedel
de belasting toekomt (zie hierna onder 5).
Met deze transactie zijn de beschikbare activa ineens verkocht, met
uitzondering van de voorraad gereed produkt (zie 3.9 onder 1a) en debiteuren
(zie 4). Gereed product is verkocht door de boedel. Debiteuren zijn in eerste
instantie geïncasseerd door de factormaatschappij en nadien door de boedel.

Abusievelijk zijn bij de toelichting activa in verslag 1 foutieve verw ijzingen
gebruikt.
Dit moet zijn:
Toelichting andere activa verslag 1:
Op 25 juli 2019 is na een biedingsprocedure resulterend in een zestal (deel)
biedingen een koopovereenkomst tot stand gekomen met Hilco BV, een
Amerikaanse internationaal opererende industrieopkoper, betreffende de
machines, kantoor en fabrieksinventaris (zie 3.3) voorraad grondstoffen (zie
3.6 onder 1b), voorraad verpakkingsmateriaal (zie 3.6 onder 1c) voorraad
restant PVC materiaal/scrap ( zie 3.6 onder 1d) de collectie produkt formulaties
(zie 3.8), onderhandenw erk/orderportefeuille klantenbestand (3.6 onder 2 en
3.8), merknaam/logo/domeinnamen (zie 3.8) voor een all in koopsom van €
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1.050.000,00 excl btw /1.270.500,00 incl btw . Dit bedrag is inmiddels op de
faillissementsrekening ontvangen. Voorshands w ordt er van uitgegaan dat dit
bedrag geheel de boedel, dan w el w aar het bodemzaken betreft via de boedel
de belasting toekomt (zie hierna onder 5).
Met deze transactie zijn de beschikbare activa ineens verkocht, met
uitzondering van de voorraad gereed produkt (zie 3.6 onder 1a) en debiteuren
(zie 4). Gereed product is verkocht door de boedel. Debiteuren zijn in eerste
instantie geïncasseerd door de factormaatschappij en nadien door de boedel.

Toelichting andere activa verslag 2:
Overig:
In de verslagperiode zijn op de faillissementsrekening diverse restituties
ontvangen ad in totaal € 3.177,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren per datum faillissement zijn geïnd door pandhouder ABN AMRO
en de debiteuren vanaf 11 juli 2019 (zie beschrijving voorraad) door curatoren.
Aan debiteuren is vanaf faillissementsdatum per verslagdatum in totaal geïnd €
6.405.455.38.
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Opbrengst: p.m.
Boedelbijdrage: n.v.t.
In de verslagperiode zijn de w erkzaamheden met name gericht gew eest op
debiteurenincasso; betaling geschiedt via de gebruikelijke betaalrekening van
gefailleerde bij ABN AMRO. Het creditsaldo dat daardoor ontstaat op die
rekening w ordt periodiek doorbetaald op de faillissementsrekening, laatstelijk
over de periode vanaf 23 oktober 2019 t/m 15 november 2019 een bedrag van
€ 189.000; het creditsaldo op die rekening beloopt thans € 25.920,60.
Aan debiteuren is thans nog te incasseren € 701.354,94 (inclusief
groepsvennootschappen Alkor Draka Frankrijk € 124.000,00 en Alkor Draka
Italië € 386.112,00). Met een aantal lopen betalingsregelingen.
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Opbrengst:
€ 189.000,00 ( + € 25.920.60)
ABN AMRO heft in deze verslagperiode € 120.000,00 overgemaakt op de
faillissementsrekening.
De debiteurenstand is afgenomen tot € 679.684,52.

11-05-2020
3

Als gevolg van de coronacrisis zijn de getroffen betalingsregelingen goeddeels
stil gevallen. Deze zullen z.s.m. w orden hervat.
Opbrengst: € 309.000,00
Verslag 4: ongew ijzigd: met de debiteuren (veelal in het buitenland, w aarvan
de grootste in Italië) w ordt regelmatig contact onderhouden. Zij beroepen zich
op corona omstandigheden. Verw acht/gehoopt w ordt dat dit najaar de
bedrijfsactiviteiten zich w eer kunnen herstellen, en aflossing op de
verplichtingen hervat kunnen w orden.

27-08-2020
4

Verslag 5:
Onder druk van de corona problemen is met Draka Italië een regeling
getroffen, inhoudende dat in mindering op de vordering (nominaal per saldo €
82.000,00) € 30.000,00 w ordt voldaan in november 2020, en een tw eede
termijn van € 30.0000,00 uiterlijk juli 2021, tegen finale kw ijting. De eerste
betaling ad € 30.000,00 is op de faillissements-rekening ontvangen.

03-12-2020
5

Daarnaast is van een debiteur een betaling ad in totaal € 2.897,41 ontvangen,
en hebben diverse debiteuren op de bankrekening van ABN AMRO voldaan,
resulterend in een saldoafdracht aan de boedel ten bedrage van € 9.900,00.
Thans resteren nog vorderingen ten belope van € 331.750,59 (inclusief
voormelde tw eede termijn van Draka Italie ad € 30.0000). De grootste
individuele vordering betreft Alkor Draka Frankrijk € 124.000 die in surseance
verkeert. Met diverse debiteuren lopen betalingsregelingen die w isselend
w orden nagekomen, mede als gevolg van/met beroep op de corona
problemen.
Verslag 6:
In de verslagperiode w ordt regelmatig contact onderhouden met de
debiteuren doch er hebben zich geen mutaties in de debiteurenpositie
voorgedaan.

08-03-2021
6

In de verslagperiode is door debiteuren € 17.709,47 voldaan. Draka Italië
heeft de tw eede termijn ad € 30.000 niet betaald. Zij stelt dat zij er niet in
geslaagd is de tw eede Italiaanse Covid golf te overleven en dat het bedrijf
gestaakt en in liquidatie zou zijn, w aarbij geen uitkering concurrente
schuldeisers te verw achten is; dit w ordt nagegaan. W at betreft Alkor Draka
Frankrijk (in surseance) is er geen voortgang. Nu de bedrijvigheid na corona
w eer op gang komt w ordt met de overige debiteuren regelmatig contact
gehouden om tot haalbare betalingsafspraken te komen. Een en ander is
tijdrovend maar gezien de betrokken bedragen w ordt als oninbaar afboeken
(nog) niet geïndiceerd geacht.

10-09-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.

5. Bank/Zekerheden

12-11-2019
1

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO en Asset Based Finance ABF:
de vordering per datum faillissement vermeerderd met rente en kosten nadien
ad in totaal
€ 4.568.455,38 is volledig voldaan Met ABN AMRO en ABF bestond een
uitvoerige (modulaire) financieringsconstructie betreffende enerzijds:
- bevoorschotting (factoring) debiteuren (met bepaalde uitzonderingen) tot
90% van het nominale factuurbedrag tot een maximum bevoorschotting van €
4.750.000,00. Als dit maximum bereikt w erd - hetgeen regelmatig het geval
w as - dienden eerst debiteuren geïnd te w orden voordat
bevoorschottingsruimte op de bevoorschottingsrekening vrij gegeven w erd
naar de betaal-rekening, hetgeen uit oogpunt van liquiditeit bezw aarlijk is
gew eest;
- voorraadfinanciering: ingekochte voorraad w erd tot 55% van de
inkoopw aarde gefinancierd tot een maximum van € 1.500.000,00.
Deze faciliteiten zijn tijdens de surseance in stand gelaten.
Voorts is een bankgarantie ad € 125.000,00 verstrekt aan verhuurder Renolit;
deze is inmiddels uitgew onnen.
Na faillissement is met de bank overeengekomen dat:
- curatoren in overleg de beschikking houden over de bankrekening ter dekking
van lopende kosten;
- de bank zelf zorg draagt voor incasso van verpande (prefaillissements)debiteuren;
- van de opbrengst van facturatie vanaf datum faillissement als eerste het
aanvullend door de bank verstrekte overbruggingskrediet van € 200.000,00
w ordt terugbetaald aan ABN AMRO, en het meerdere 50%-50% w ordt verdeeld
tussen boedel en de bank (tot maximaal het beloop van haar vordering).
De bankschuld is als gevolg daarvan en met name van de onder 4 vermelde
debiteurenincasso per verslagdatum volledig voldaan zodat de surplus
zekerheden zijn vrijgevallen aan de boedel.

5.2 Leasecontracten

12-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
1. ABN AMRO: kortlopende (financial) lease van gatendetectieapparaat en
kw aliteitscontrole systeem. Deze leaseobjecten zijn met bemiddeling van
curatoren aanvullend verkocht aan Hilco voor € 39.325,00 inclusief BTW ; dit
bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening en onder inhouding van de
daarin begrepen btw doorbetaald aan de bank.

12-11-2019
1

2. Arval: (financial) lease 4 bedrijfsauto’s PS-555-P, PN-798-B, NK-953-H, PK326-J.
Deze zijn ingenomen en aan de leasemaatschappij geretourneerd.
3. Jungheinrich: financial lease heftrucks.
Deze zijn voor zover Hilco deze lease niet geheel of gedeeltelijk op eigen naam
tijdelijk voortzet aan de leasemaatschappij geretourneerd. Ter zake zal nog
een eindafrekening plaatsvinden.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO/ABF:
- pandrecht debiteuren, orders, vorderingen uit verzekeringen, voorraad,
trademark Peacock;
- hoofdelijke aansprakelijkheid Vulcalux Nederland BV.

12-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Dit deed zich voor.

12-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Voorraad grondstoffen: n.v.t. De op datum surseance aangetroffen
onbetaalde en onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad is naar
gelang dit gedurende de surseance w erd verbruikt telkens periodiek
geïnventariseerd en met de leveranciers afgerekend; overige inkoop nadien is
telkens volledig betaald.
2. Maas (koffiemachine); bruikleen; over verbruik na surseance zijn
betalingsafspraken gemaakt en na faillissement is het apparaat
teruggenomen.

12-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Dachser: dit is het bedrijf dat zorgdraagt voor w arehousing en transport voor
Draka, uit hoofde w aarvan retentierecht is ingeroepen op de voorraad van
Draka die zich daar in opslag bevond. Ten behoeve van de voortgang van het
bedrijf zijn tijdens de surseance met Dachser betalingsafspraken gemaakt
betreffende zow el de achterstand (die inmiddels ingelopen is) als de lopende
kosten, die w ekelijks vooruitbetaald w orden. Voorts dient een minimum
voorraad bij Dachser in opslag te blijven tot zekerheid.
Deze positie is w at de boedel betreft per 15 september 2019 definitief
afgew ikkeld en afgerekend bij beëindiging van de opslag aldaar, resulterend in
een restitutie aan de boedel ad € 9.900,00 w elk bedrag op de
faillissementsrekening is ontvangen.

5.7 Reclamerechten

12-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover blijkt geen.

12-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

12-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hiervoor

12-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is vanaf datum faillissement beperkt voortgezet in die zin dat
de fabriek nog korte tijd heeft doorgedraaid (om aanw ezige voorraad
grondstoffen nog zoveel mogelijk te verw erken tot gereed produkt en om de
produktie gecontroleerd af te ronden en de fabriek stil te leggen) en de
afdelingen sales en customer service hebben doorgew erkt tot 23 augustus
2019 (om de voorraad gereed produkt zoveel mogelijk tegen marktconforme
prijzen uit te verkopen), evenals de afdeling administratie (van
laatstgenoemde afdeling w erken tw ee w erknemers nog door tot uiterlijk 31
oktober 2019).

12-11-2019
1

Zie tevens hiervoor onder Bank/Zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging
Zie hiervoor onder Bank/Zekerheden

12-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie hiervoor

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-11-2019
1

6.4 Beschrijving
N.v.t. (de onmogelijkheid daarvan is gedurende de surseance genoegzaam
gebleken; na faillissement zijn partijen nogmaals benaderd maar bestond
uitsluitend belangstelling voor overname van activa).

12-11-2019
1

6.5 Verantwoording
--

12-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
--

12-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

12-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor.

12-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd intern gevoerd door personeel van Draka onder leiding
van CFO
A. Bleeker en is voor zover blijkt naar behoren.

12-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Laatstelijk zijn op 15 november 2018 jaarcijfers vastgesteld en op 19
november 2018 gedeponeerd, betreffende het boekjaar 2016.
Op 5 februari 2019 (datum surseance) zijn niet vastgestelde cijfers (voorlopige
jaarrekening) gedeponeerd betreffende het boekjaar 2017.

12-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening w erd intern vervaardigd en is laatstelijk door Mazars NV
Accountants te Amsterdam betreffende de jaarrekening 2016 voorzien van
een (goedkeurend) “Independent Auditors Report”.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Daaraan is blijkens de akte voldaan.

12-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Nee

12-11-2019
1

06-02-2020
2

Toelichting
Hoew el vraagtekens te plaatsen zijn bij de w ijze w aarop de onderneming de
afgelopen jaren is geleid, is er geen of onvoldoende grondslag aangetroffen
voor aanspraken uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-11-2019
1

Nee

06-02-2020
2

Toelichting
Daarvan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor

12-11-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 656.531,00

12-11-2019
1

Toelichting
Er is een boedelvordering van het UW V te verw achten ten aanzien van
overgenomen loonbetalingsverplichtingen. Boedelhuur is afgedaan door middel
van de onder 1.6 vermelde overeenstemming. In onderzoek is de omvang en
kw alificatie als boedelschuld van betalingsverplichtingen ten aanzien van door
het personeel opgebouw de PIB (persoonlijk investering budget) uren en –
aanspraken, voor zover niet door het UW V overgenomen.
€ 1.323.572,35

06-02-2020
2

Toelichting
W ijziging verslag 1:
(...) In onderzoek is de omvang en kw alificatie als boedelschuld/preferente
schuld van betalingsverplichtingen ten aanzien van door het personeel
opgebouw de PIB (...)
Verslag 2:
Van de boedelvorderingen betreft € 1.317.007,04 overgenomen
loonbetalingsverplichting UW V.
Overigens ongew ijzigd.
€ 1.361.461,80

11-05-2020
3

Toelichting
Boedelvordering UW V: € 1.354.896,49
€ 1.641.219,93

27-08-2020
4

Toelichting
Boedelvordering UW V: € 1.634.654,62

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd
€ 1.634.654,62

03-12-2020
5

08-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd
€ 1.670.219,97
Toelichting
Boedelvordering UW V: € 1.636.821,47.
Overige ingediende boedelvorderingen: € 33.398,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-09-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.276.173,15

12-11-2019
1

€ 1.270.123,00

06-02-2020
2

€ 1.270.123,00

03-12-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd
€ 1.270.123,00

08-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd

Toelichting
ongew ijzigd

10-09-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vordering UW V nog niet ingediend

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-11-2019
1

06-02-2020
2

11-05-2020
3

27-08-2020
4

08-03-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
er is een preferente vordering ingediend ad € 1.522,18 + p.m. De overige als
preferent ingediende vorderingen van voormalige personeelsleden zijn in
afw achting van nader onderzoek als p.m. genoteerd.

12-11-2019
1

06-02-2020
2

11-05-2020
3

27-08-2020
4

08-03-2021
6

10-09-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
208

Toelichting
ongew ijzigd
218

12-11-2019
1
06-02-2020
2

11-05-2020
3

Toelichting
W aarvan w ederom is ingediend in het faillissement 128
221

27-08-2020
4

Toelichting
221 w aarvan w ederom is ingediend in het faillissement 131

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd
225

03-12-2020
5

08-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6: 225 w aarvan w ederom ingediend 135

Toelichting
Ongew ijzigd

10-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.633.022,08

12-11-2019
1

Toelichting
Bovenstaand bedrag is ingediend in de surseance, w aarvan inmiddels €
3.450.820,70 ook w eer ingediend in het faillissement.
€ 7.633.787,81

06-02-2020
2

Toelichting
w aarvan tot een bedrag van € 3.457.514,46 w ederom is ingediend in het
faillissement.
€ 7.693.653,46

11-05-2020
3

Toelichting
w aarvan tot een bedrag van € 3.670.648,22 w ederom is ingediend in het
faillissement.
€ 7.769.401,68

27-08-2020
4

Toelichting
w aarvan tot een bedrag van € 3.746.396,44 w ederom is ingediend in het
faillissement.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd
€ 7.811.217,13

03-12-2020
5

08-03-2021
6

Toelichting
verslag 6:
€ 7.811.217,13
W aarvan tot een bedrag van € 3.788.212,49 w ederom is ingediend in het
faillissement

Toelichting
Ongew ijzigd

10-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, vermoedelijk vereenvoudigde afw ikkeling.

12-11-2019
1

Nog niet bekend

06-02-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie hiervoor

12-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Renolit Nederland BV.
Procedure door Draka aanhangig gemaakt ten tijde van de surseance.

12-11-2019
1

9.2 Aard procedures
1. Procedure tot verklaring voor recht dat de door Renolit gedane
huuropzegging onrechtmatig is.
2. Verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn.

12-11-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedures staan gevoegd voor comparitie maar w orden doorgehaald met
compensatie van kosten als gevolg van de met Renolit bereikte
overeenstemming (zie 1.4 huur).

12-11-2019
1

De procedures zijn geroyeerd met ieder eigen kosten.

06-02-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hiervoor

12-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Prioriteit heeft gehad enerzijds de inmiddels afgeronde uitlevering van na
faillissement verkocht gereed produkt en uitverkoop van de nog resterende
voorraad gereed produkt, mede in het kader van de ontruiming van het
gehuurde en het w arehouse bij Dachser, en anderzijds debiteuren
administratie/bew aking /incasso (primair w at betreft de facturatie na
faillissement doch zodra de bank voldaan is ook overige pre
faillissementsdebiteuren). Afw ikkeling daarvan is nog gaande.
Verder is de oplevering van het gehuurde c.q. de regeling met Hilco en Renolit
terzake bew erkstelligd; afronding daarvan w ordt nog gevolgd.
Voorts zal onderzoek naar de administratie, groepsverw evenheid en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen w orden afgerond.
Daarnaast dient mede in het kader van de afw ikkeling van het faillissement de
schuldenlast nader te w orden vastgesteld.

12-11-2019
1

De afw ikkeling van verkoop van activa en oplevering van het bedrijfspand is
inmiddels afgerond, evenals onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en
paulianeus handelen. De debiteurenincasso w ordt voort gezet.
Overigens ongew ijzigd.

06-02-2020
2

De w erkzaamheden betreffen vooreerst met name incasso van debiteuren.

11-05-2020
3

Ongew ijzigd

27-08-2020
4

Verslag 5: ongew ijzigd

03-12-2020
5

Verslag 6: ongew ijzigd

08-03-2021
6

In bew erking is de definitieve vaststelling van de boedel- en preferente
schulden; overigens ongew ijzigd.

10-09-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-11-2019
1

Naar verw achting 2020

06-02-2020
2

Verslag 5: de debiteurenincasso kost meer tijd dan verw acht zodat afw ikkeling
van het faillissement in 2020 niet haalbaar is.

03-12-2020
5

Verslag 6: nog niet bekend

08-03-2021
6

Ongew ijzigd

10-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2022

10-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor

12-11-2019
1

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

12-11-2019
1

Bijlage 2

